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Bedre indeklima

Energieffektivitet A+++

Wi-Fi 
(tilvalg: Innova Wi-Fi OSK102)

Innova varmepumper

• Ahlsell Sverige AB, grundlagt i 
1877, udvikler sammen med førende 
producenter Innova luftvarmepumper. 
Vores vision er et gedigent 
varmepumpeudvalg, der kan klare 
belastningerne. Et pålideligt produkt, der 
reducerer varmeomkostningerne markant 
og er en lønsom investering over tid. 
• Innova-serien er specialkonstrueret til 
vores nordiske klima, og den har alle de 
nødvendige sikkerhedsfunktioner, som 
sikrer drift i mange år.

• Lader dig kontrollere pumpen fra det 
sted, du befinder dig.
• Muliggør endnu lavere 
opvarmningsomkostninger.
• Kontrolfunktion der hurtigt og 
enkelt lader dig kontrollere status for 
varmepumpen og dens funktioner.

• Højeste energiklasse ved både 
opvarmning og køling.
• Leverer optimale besparelser til husets 
varmeomkostninger.

• Varmer også ved rigtigt lave 
udetemperaturer helt ned til -30 °C.
• Kraftfuld luftgennemstrømning muliggør 
fleksibel placering af indedel samt mere 
effektiv opvarmning.
• Ved behov leverer den også køling ned 
til -25 °C.
Vedligeholdelsesopvarmning 8 °C.
• Fugtreguleringsfunktion – tilpas 
fugtighed efter ønske i affugtningstilstand.
• Nattilstand, der forbedrer komforten og 
leverer forøgede besparelser.
• Intelligent 
luftgennemstrømningsfunktion, der 
automatisk styrer opvarmning eller køling.
• Intelligent registrering af lokalets 
temperatur via fjernbetjeningen leverer 
den rette temperatur på det ønskede sted.
• Unik trinløs indstilling af 
ventilatorhastigheden giver optimal 
luftgennemstrømning af hensyn til 
optimale besparelser og komfort.

MILJØ KØLINGENERGITRYG
HED

SCOP
5,3

INNOVA PLATINUM
LUFT/LUFT-VARMEPUMPE
- effektivitet i absolut topklasse

Luften er gratis

A+++

Ekstrem effektiv med en af markedets højeste SCOP på 5,3. SCOP 
angiver, hvor meget varme du får tilbage i forhold til den andel af 
elektricitet, der kræves til at drive varmepumpen.

Yderst kraftfuld med en maksimal opvarmningseffekt på 7,2 kW.

Kombinationen af høj effektivitet og høj kapacitet giver dig en af 
markedets bedste varmepumper.

Med det miljøvenlige og effektive kølemiddel R32.

SCOP
5,3
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Luften er gratis

INDEDEL IMRZ12NI-1

Opvarmningskapacitet (min. - nom. - maks.) (1) kW  0,7 - 4,2 - 7,2

Kølekapacitet (min. - nom. - maks.) (1) kW  1,0 - 3,5 - 4,8

SCOP-gennemsnitstemperatur - 5,3

Energiklasse (opvarmning) - A+++

SEER-gennemsnitstemperatur - 9,0

Energiklasse (køling) - A+++

Lydtrykniveau (min. - maks.) dB(A) 21/28/31/34/37/40/45

Luftvolumen (min. - maks.) m3/t 270-860

Mål (H x B x D) mm 298 x 895 x 248

Vægt kg 13

Min. afstand indedel til loft mm 100

Varenummer 7124140

UDEDEL IMRZ12NO-1

Mål (H x B x D) mm 554 - 800 - 333

Tilslutning af flare tommer 1/4" - 3/8"

Lydtrykniveau dB(A)  57

Maks. rørlængde m 25

Maks. højdeforskel m 10

Forfyldt længde m 5

Efterfyldning g/m 12

Forsikring (én fase) A 13

Vægt kg 37

Driftsområde (opvarmning) °C  -30 ~ 30

Driftsområde (køling) °C -25 ~ 50

Varenummer 7124141
(1)  Nominel kapacitet (køling 35 °C/27 °C, opvarmning 7 °C/20 °C)

Der tages forbehold for udsolgte varer og tastefejl. Vi forbeholder os
retten til at ændre design og specifikationer uden yderligere varsel.


